
EXAMENSARBETE

Utvärdering av SIEM-produkter

Ola Westerlund
Samuel Westerlund

2014

Högskoleexamen
Datornätverk

Luleå tekniska universitet
Institutionen för system- och rymdteknik



   

UTVÄRDERING AV SIEM-

PRODUKTER 
Ola Westerlund & Samuel Westerlund 

Högskoleexamen, Datornäverk  

Institutionen för System- och rymdteknik 

2014-07-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ola Westerlund  D0032D Examensarbete 

Samuel Westerlund  Luleå Tekniska Universitet, Datornätverk THDNG 

  2014-07-16 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett examensarbete med målet att hitta en paketering för 

resursövervakning i nätverk (NPMD - Network Performance Monitoring & Diagnostics) samt 

centraliserad logghantering (SIEM - Security Information & Event Management). 

Arbetet har utförts över fem veckor och bestod av att undersöka vilka produkter som kan 

vara möjliga att leverera till Ateas kunder genom att ta fram förslag på produkter och sedan 

utvärdera dessa i en virtuell testmiljö. 

Efter att två veckor av arbetet passerat beslutades att enbart SIEM-produkter skall utvärderas 

då vi annars inte kunnat hålla tidsramen på fem veckor. De första två veckorna bestod 

mestadels av efterforskning av olika produkter baserat på ett antal kriterier. 

Applikationen ska: 

 Stödja mallar och regler för Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) 

 Stödja korrelering av händelser 

 Ej vara open source eller en hårdvarulösning 

 

Under resterande tre veckor installerades, konfigurerades och utvärderades de produkter 

som var intressanta för ändamålet. Utvärderingen av produkternas funktioner och 

egenskaper utfördes i en virtuella miljö. Resultatet av testerna är ett dokument som innehåller 

information om varje produkts förmågor samt betyg på varje produkt. 

Dokumentet är integrerat i denna rapport under rubriken Resultat samt Bilaga 1. 
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1. Introduktion 

Syftet med examensarbetet var att hitta en kombinerad lösning för resursövervakning i 

nätverk samt centraliserad logghantering. Lösningen skulle sedan kunna appliceras i 

företagsmiljö. 

 

 Varför finns ett behov av centraliserad logghantering? 

 

En lösning för centraliserad logghantering kan samla all viktig loggdata i ett nätverk på ett 

och samma ställe. I programmet kan man med hjälp av rapportering av olika slag redogöra 

ett nätverks förmåga att uppfylla regelverk såsom PCI-DSS. Man kan även med hjälp av 

denna lösning till exempel korrelera olika händelser så att man kan gå till roten med problem 

som uppstått. Om en person sitter inloggad på brandvägg A och till exempel ändrar en 

brandväggsregel av misstag som leder till att  intern access till vissa servrar begränsas, så 

loggas detta. Loggmeddelandet skickas till SIEM-servern, händelsen analyseras och ett 

meddelande går ut till systemadministratör. Innehållet i meddelandet visar vem som gjorde 

vad, var och när. 

 

 Varför finns ett behov av resursövervakning i nätverk? 

 

Med ett konventionellt övervakningssystem som använder sig av SNMP är det lätt att veta var 

fel uppstår och vad som behöver åtgärdas. Däremot är det inte lika lätt att få en klar bild av 

vart resurserna i ett nätverk tar vägen. Ett exempel är bandbredd, när nätverket plötsligt en 

eftermiddag börjar gå trögt, beror det på belastning som orsakats av processer som hör till 

företagets verksamhet eller beror det på någonting annat? Därför finns behovet av en 

lösning för resursövervakning som komplement till den befintliga övervakningslösningen. 
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Syftet med arbetet innebar alltså att ta fram en lösning för vardera problemställning. 

Lösningen för centraliserad logghantering skulle innehålla en produkt som kallas för SIEM 

och lösningen för resursövervakning skulle innehålla en produkt (NPMD) som använder sig 

av och presenterar Flow-data, alternativt en lösning som innehåller samtlig typ av 

funktionalitet som nämnts ovan. 

2. Teori 

2.1 SIEM 

SIEM är en förkortning som står för Security Information and Event Management och är en 

lösning för att samla in, ta emot, analysera och rapportera loggdata som genereras av olika 

enheter inom en IT-infrastruktur. Inom ett företagsnätverk genereras dagligen flera tusen 

logghändelser och det blir lätt problematiskt att sålla bland dessa.  

En SIEM-produkt samlar in logghändelser från många enheter i nätverket på en central plats 

så att man enkelt kan till exempel korrelera olika events för att åtgärda fel eller intrång. En 

stor fördel med SIEM är även att systemet hjälper dig att upprätthålla säkerhetsstandarder 

såsom PCI-DSS samt presentera trender eller ovanliga mönster i nätverket. 1 

2.2 NPMD 

NPMD står för Network Performance Monitoring & Diagnostics och är en lösning för att få 

resursövervakning i ett nätverk. Med detta menas att man får möjligheter att övervaka, 

analysera och felsöka trafik som passerar nätverket i syfte att öka användarnas prestanda-

upplevelse. 

En NPMD använder sig generellt av SNMP, Flow-data samt paketanalys. 2 

2.3 Flow-data 

Flow-data är information om uppkopplingar mellan olika nätverksenheter, vilka som deltagit, 

hur länge uppkopplingarna varat samt hur mycket bandbredd som använts. 

                                              
1 https://securosis.com/blog/understanding-and-selecting-siem-lm-use-cases-part-1 

2 http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1RP8ZUP&ct=140311&st=sb 

https://securosis.com/blog/understanding-and-selecting-siem-lm-use-cases-part-1
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1RP8ZUP&ct=140311&st=sb


3 

 

Informationen om trafiken är något avskalad. Dessa data genereras i en nätverksenhet såsom 

en switch eller router och strömmas sedan till en NPMD-enhet. Flera olika versioner av Flow-

data finns idag, dessa är bland andra NetFlow, sFlow, JFlow med flera. 2 

 

2.4 PCI-DSS 

PCI-DSS står för Payment Card Industry Data Security Standard och är en uppsättning regler 

med avseende på säkerhet som gäller för butiker och företag som hanterar 

kreditkortsinformation.  

Regelverket innehåller 12 delar som alla dessa företag måste följa för att få kunna lagra och 

hantera kreditkortsinformation. 3 

3. Genomförande 

3.1 Utförande veckovis 

3.1.1 Vecka 1, 28/5 – 2/5 

Den första dagen inleddes med ett kort möte på Ateas kontor i Luleå med Leif Häggström 

där han berättade om projektets mål samt hur vi skulle gå till väga den första veckan. Detta 

innefattade att ta fram lösningar innehållande SIEM och NPMD. 

Under mötet framgick även att vår huvudsakliga handledare i projektet skulle vara Christian 

Wallin på Ateas huvudkontor i Kista. 

Vi kontaktade därefter Christian per telefon och gick igenom projektet mer detaljerat. Vi 

beslutade att utföra en utvärdering av olika SIEM- och NPMD-produkter då det finns många 

alternativ på marknaden. Vi beslutade oss även för att studera begreppen SIEM, NPMD samt 

PCI-DSS för att få förståelse för de produkter vi skulle komma att utvärdera. Det framgick 

även att utvärderingarna kommer utföras i en virtuell labbmiljö som vi sedan skulle få tillgång 

till. Dessa uppgifter fyllde arbetstiden för resten av veckan. 

                                              
3 https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/getting_started.php 

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/getting_started.php
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3.1.2 Vecka 2, 5/5 – 9/5 

I början på den här veckan sammanställde Samuel ett dokument för kriterier med avseende 

på utvärderingen av produkter. Kriterierna innefattade vilka funktioner som skulle testas och 

utvärderas i de olika produkterna samt vilka funktioner som produkterna måste ha för att 

överhuvudtaget kunna ingå i utvärderingen. 

Både Samuel och Ola fortsatte även med att läsa om vilka produkter som kunde vara 

potentiella för utvärdering. 

De produkter vi hade tagit fram som förslag i detta skede var: 

SIEM 

 Splunk 

 McAfee Enterprise Security Manager 

 Solarwinds Log & Event Manager 

NPMD 

 Scrutinizer 

 Riverbed Cascade 

 PRTG 

 Cisco Prime Infrastructure 

I slutet på denna vecka fick vi även tillgång till en del av den virtuella labbmiljö där vi skulle 

utföra tester på applikationerna. Detta skedde efter vissa fördröjningar. 

Eftersom maskinerna i labbmiljön fanns i Stockholm kopplade vi upp oss via VPN mot dessa. 

Vi hade dock enbart tillgång till Splunk, PRTG och Scrutinizer. 

Samuel började med att testa PRTG och Ola började testning med Scrutinizer. 
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Efter att ha fått känna på applikationerna insåg vi att det skulle ta längre tid än förväntat att 

utvärdera varje produkt då inlärningskurvan för vissa produkter var mycket hög. Vi beslutade 

då i samråd med Christian att begränsa projektet till att enbart utvärdera SIEM-produkter för 

att hinna med tidsschemat. 

3.1.3 Vecka 3, 12/5 – 16/5 

Ola påbörjade installation och testning av Splunk, som installerades direkt på en Windows-

server. Vi hade ännu inte fått tillgång till de andra maskinerna innehållande McAfee och 

Solarwinds. För att få igång dessa maskiner var man tvungen ha behörighet för att lägga till 

maskiner i VMware vilket vi inte hade; Därför var vi tvungna att vänta på den person som fått 

i uppdrag att utföra detta. 

I väntan på detta fick vi instruktioner av Christian om att testa en annan SIEM-produkt vid 

namn ManageEngine Eventlog Analyzer; Denna kunde installeras direkt på Windows och 

detta hade vi behörighet för. Samuel installerade den på en av maskinerna som använts för 

NPMD och påbörjade även utvärdering av applikationen. 

Till sist installerades även maskinerna med McAfee och Solarwinds. Innan vi påbörjade 

testningen av McAfee och Solarwinds testade vi Splunk och Eventlog Analyzer ytterligare. 

Vi beslutade dock att utesluta Splunk på grund av dess svårighetsgrad gällande 

konfiguration. Det hade tagit för mycket av vår tid att lära sig strukturen och konfiguration av 

applikationen. 

Under resten av veckan fortsatte Samuel med utvärdering av Eventlog Analyzer och Ola 

påbörjade utvärdering av Solarwinds LEM. Ola skapade ett delat dokument för 

produktutvärderingen och började bygga på dess struktur. 

3.1.4 Vecka 4, 19/5 – 23/5 

Efter testning av Solarwinds och ManageEngine’s produkter stod det klart att dessa skulle 

ingå i utvärderingen. Samuel förde in sin utvärdering av Eventlog Analyzer och Ola sin 

utvärdering av Log & Event Manager i dokumentet. 
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Sedan skulle testning av McAfee’s produkt påbörjas men detta kunde ej utföras eftersom 

man nått en tidsbegränsning för evalueringslicensen av applikationen. Av okänd anledning 

verkade tidsbegränsningen bara ha legat på ett fåtal dagar. Man behövde i detta skede 

skaffa en ny licens och McAfee kontaktades angående detta. 

I väntan på svar från McAfee installerades en annan produkt. Denna heter Log Storm och är 

utvecklad av BlackStratus. Både Ola och Samuel samarbetade med att utvärdera denna 

produkt. 

På fredagen blev maskinen med McAfee’s produkt tillgänglig. 

3.1.5 Vecka 5, 26/5 – 30/5 

Sista veckan gick åt till att slutföra utvärdering av Log Storm, skriva klart dokumentet för 

produktutvärdering samt att påbörja och slutföra den här rapporten. 

McAfee kunde tyvärr inte utvärderas på grund av tekniska problem. I det här skedet var det 

för sent för att börja felsöka och åtgärda felet. 

De produkter som ingick i den slutgiltiga utvärderingen var: 

 BlackStratus Log Storm 

 ManageEngine Eventlog Analyzer 

 Solarwinds Log & Event Manager 

3.2 Utvärderingsmetoder 

För att kunna utvärdera produkterna valdes ett antal egenskaper som sedan utvärderades. 

Varje egenskap tilldelades en vikt som efter utvärdering multiplicerades med det antal poäng 

som tilldelats den aktuella produktens egenskap. 
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Dessa egenskaper ansågs vara viktiga att utvärdera när det gäller SIEM-produkter: 

Användarvänlighet 

 Produkten kommer möjligtvis användas av administrativ personal utan 

djupare IT-kunskaper; Därför skall systemet vara ”enkelt” att använda. Lever 

produkten upp till detta? 

 Finns det en logisk och användarvänlig struktur i användargränssnittet så 

att man enkelt kan ta sig från till exempel ”startsidan” till att ta fram en 

rapport eller specifik logg? 

 Produktens förmåga att presentera händelser visuellt och konventionellt 

 Är produkten lätthanterlig vad gäller installation och konfiguration? 

- Testas genom installation, konfiguration, samt allmän hantering av produkten. 

Med allmän hantering menas sökning i loggdatabas, generering av rapporter, korrelering av 

händelser, etc. 

Underhåll och systemkrav 

 Finns det underhållsarbeten som behöver utföras? 

 Vilka systemkrav ställs? 

Sökfunktion 

 Bedöms utifrån hur produktens sökfunktion ger relevanta träffar 

 Få fram historik 

 Korrelering av olika händelser 

- Testas genom att utföra sökningar på olika händelser. 

Rapportering 

 Bedöms utifrån produktens förmåga att rapportera händelser i bulk 

- Testas genom att generera rapporter. 
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Andra egenskaper 

 Finns det något utöver det vanliga som gör applikationen extra attraktiv? 

 Utökad funktionalitet, till exempel kunna åtgärda fel som larmats om 

 Plugin 

Leverantör 

 Pris 

 Är det troligt att leverantören kommer satsa på att bibehålla/utveckla 

produkter inom området? 

Testscenarion 

För att varje produkt skulle få samma förutsättningar skapades testscenarion för att 

återspegla verkligheten, det vill säga en enhet som på ett eller annat sätt skickar loggar till 

SIEM-servern av olika orsaker. Till exempel: 

 Brandvägg på en Windows-server som skickar loggar om blockerade ping-paket 

 Switch som skickar loggar om BPDU:er på icke-trunklinor 

 Generering av olika Windows eventlogs på en server via en applikation avsett för just 

detta 

 Kerberos-loggar från samtliga Windows-servrar 

 Loggar om misslyckad autentisering till operativsystemet på Windows-servrar 

När man fått in loggar i respektive SIEM-server gjordes sökningar bland dessa, korrelering 

samt generering av rapporter baserat på datat man hämtat in, till exempel ”hur många ping-

meddelanden blockerades av samtliga servrar igår?”. Detta gjordes för att utvärdera 

produkternas funktionalitet och användarvänlighet. 
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4. Resultat 

Nedan följer resultaten från utvärderingen. För att se betygsättningen och en 

sammanfattning av utvärdering, se Bilaga 1. 

4.1 BlackStratus Log Storm 

4.1.1 Användarvänlighet 

Log Storms användargränssnitt är i form av en applikation som laddas ned lokalt och körs 

med java. Gränssnittet känns en aning förlegat. Vissa knappar, rutor och fält är mycket små 

och det är lätt att missa viktiga detaljer, se figur 1. 

 

Figur 1. Huvudfönster i Blackstratus Log Storm. 

Applikationen använder sig av ett incidentsystem. En uppsättning regler triggar igång en 

incident som sedan presenteras på startsidan och under fliken “Incidents”. För varje händelse 

kan man sätta upp epost- eller SMS-varning för att på så sätt kunna larma 

systemadministratören. 

När en incident skapats har användaren möjlighet att skapa ett case för incidenten så att man 

kan bokföra åtgärder man vidtagit och eventuellt lösningen på problemet. Att sätta upp regler 

som triggar incidenter är dock aningen komplicerat och tar lite tid att sätta sig in i. 
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Log Storm är enkelt att förstå både vad gäller användargränssnitt, installation och 

konfiguration. 

4.1.2 Underhåll och systemkrav 

En stor nackdel är att Log Storm ej har egna agenter för klienterna såsom Windows/Linux-

maskiner. Man får istället installera tredjeparts-agenter, till exempel SNARE. 

Systemkrav (14 826 loggar/sek) 

 ESX/ESXi 

 8 GB RAM 

 Rekommenderat HDD-utrymme: 1 TB 

 

4.1.3 Sökfunktion 

Man kan se opolerade händelser i realtid med Log Storm där man kan filtrera resultaten efter 

behov. I sökfunktionen går det att applicera sökkriterier för att reducera antalet irrelevanta 

träffar. Dessa kriterier går att spara som sökmallar. 

4.1.4 Rapportering 

Rapporter i Log Storm går att skräddarsy efter behov, men det finns även ett antal 

förinstallerade rapportmallar för till exempel PCI-DSS. Man kan filtrera efter specifika 

händelser i olika enheter och välja tidsintervall. Rapporterna går att skapa i .CSV-, .PDF- och 

.RPT-format. 

4.1.5 Andra egenskaper 

Log Storm har all viktig SIEM-funktionalitet såsom PCI-DSS-compliance, men systemet har 

också ett eget incident- och case-system samt larmfunktionalitet via SMS och e-post. 
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4.1.6 Leverantör 

Pris - ca 60 000kr per år. 

Det är svårt att avgöra om BlackStratus kommer bibehålla sina produkter och support då de 

verkar vara ett relativt litet företag med få produkter.  



12 

 

4.2 ManageEngine Eventlog Analyzer 

4.2.1 Användarvänlighet 

Eventlog Analyzer har ett användargränssnitt som är enkelt att förstå och använda. 

Applikationens startsida visar grafer för alla kritiska händelser, trender och larm, etc. 

Installationen av Eventlog Analyzer är en smärtfri procedur som bara tar ett par minuter, se 

figur 2. 

 

Figur 2. Huvudfönster i ManageEngine Eventlog Analyzer. 

 

Verktyget installeras i Windows-, Linux- eller VMware-miljö. För att lägga till noder kan man 

antingen installera agenter eller köra “agent-less”. Väljer man att köra agent-less blir 

logghämtningen mer begränsad. Installation av agenter sker via servern där Eventlog 

Analyzer sitter. 

4.2.2 Underhåll och systemkrav 

I applikationen kan man övervaka många olika enheter såsom databas-servrar, switchar, etc 

men man får inte mycket val av konfiguration för logghämtning ifrån dessa. 



13 

 

Vill man hämta loggar från en Windows-maskin som inte kör en databas, filserver eller 

liknande finns enbart alternativet att se Windows Event-logs, alltså inga loggar från olika 

applikationer. 

Eventlog Analyzer sparar loggar som default i 32 dagar; Detta kan konfigureras utefter egna 

önskemål. 

 Systemkrav (200 hosts, 500 loggar/sek):  

 Windows/Linux/VMware 

 2 GHz Pentium Quad Core 

 8 GB RAM 

 3 TB HDD 

 

4.2.3 Sökfunktion 

I Eventlog Analyzer kan man se händelser i realtid och söka efter händelser i historiken. 

Resultaten består av loggar som är relevanta till sökkriterierna och en graf visas även över 

dessa. Sökresultaten går att exportera till .PDF eller .CSV. Det går att filtrera sökningarna efter 

olika händelsetyper, till exempel Syslog, Windows Event, etc, se figur 3. 

 

Figur 3. Sökresultat i ManageEngine Eventlog Analyzer.  
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4.2.4 Rapportering 

Rapportering i Eventlog Analyzer sker med hjälp av de förinställda rapportmallarna eller 

skräddarsydda rapportmallar. Dessa rapporter går att schemalägga och kan mailas ut 

automatiskt. Det går att skräddarsy rapporter efter till exempel krav på PCI-DSS med 

sammanfattning och detaljer eller bara sammanfattning. 

4.2.5 Andra egenskaper 

Förutom larmfunktionalitet via e-post och SMS har Eventlog Analyzer alla de viktiga 

egenskaperna som en SIEM ska ha, till exempel PCI-DSS-händelser. 

4.2.6 Leverantör 

Det är troligt att ManageEngine kommer fortsätta att tillhandahålla support för produkten då 

de har flera olika produkter inom Performance Management och Logghantering. 

Pris - ca 43 000kr/200 noder per år. 
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4.3 Solarwinds Log & Event Manager 

4.3.1 Användarvänlighet 

Log & Event Manager (LEM) har ett användargränssnitt som är tydligt och användarvänligt. 

Gränssnittet är lätt att lära sig och man får snabbt kontroll över systemet. Startsidan 

presenterar aktuell information om händelser och noder på ett smart och tydligt sätt genom 

ett antal små widgets innehållande grafer och tabeller, se figur 4.

 

Figur 4. Huvudfönster i Solarwinds Log & Event Manager. 

LEM levereras som en virtual appliance för antingen VMware eller Hyper-V. Installationen är 

enkel att utföra. Det enda som krävs är kunskaperna för att lägga till en virtuell maskin i VM-

miljön. Att lägga till noder i LEM och konfigurera logghantering/hämtning för dessa sker 

också mycket smidigt och med enkelhet. För att hämta loggar från Windows- eller Linux-

maskiner installeras agenter på dessa, antingen via remote-installation från LEM-servern eller 

lokalt på den aktuella enheten.  
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4.3.2 Underhåll och systemkrav 

LEM sparar loggdata i 50 dagar som standard. Denna siffra går att konfigurera efter egna 

behov. 

Systemkrav: 

 VMware® ESX/ESXi 4.0+ / Hyper-V® Server 2008 R2/2012/2012 R2 

 Dual processor, 3 GHz CPU 

 8 GB RAM 

 250 GB HDD 

 

4.3.3 Sökfunktion 

I LEM kan man monitorera händelser i realtid samt söka bland historiska händelser. 

När man monitorerar events i realtid är det mycket enkelt att ta fram olika typer av 

händelser genom fördefinierade filter, se figur 5. 

 

Figur 5. Sökresultat i Solarwinds Log & Event Manager.  
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Den historiska sökningen kan göras antingen genom att välja olika sök-termer via 

användargränssnitt eller via syntax vilken är enkel att lära sig. Man kan även välja vilken 

tidsperiod man vill inrikta sig på. Resultatet kommer i form av olika tabeller som visar de 

valda händelserna på ett användarvänligt sätt, givetvis kan man också kika på händelser var 

för sig i detalj. 

 

4.3.4 Rapportering 

För att skapa rapporter i LEM kan man använda sig av det standalone-gränssnitt som följer 

med LEM. Denna installeras på användarens dator. Detta användargränssnitt innehåller 

många fördefinierade rapportmallar, till exempel för PCI-DSS, men applikationen känns 

primitiv och inte riktigt optimal. Det går att skräddarsy sina rapporter samt schemalägga 

dessa. 

Som tur är finns det ett ytterligare sätt att skapa rapporter, nämligen via historikfunktionen i 

webbgränssnittet, där man söker i historiken och exporterar data till rapporter. Där finns även 

funktionaliteten att kunna forma om sina rapporter med olika grafer och tabeller. 

Inställningarna går sedan att spara ned för fortsatt användning. Notera att schemalagd 

rapportering ej går att utföra. 

 

4.3.5 Andra egenskaper 

På LEM’s startsida finns ett antal widgets som snabbt kan ge en överblick av vad som pågår i 

systemet genom informationsflöden och tabeller. Möjligheten att skräddarsy egna widgets 

finns även. Dessutom har LEM följande egenskaper: 

 Möjligheten att skicka kommandon till uppkopplade noder. 

 Integrerar väl med Solarwinds andra produkter till exempel Network Performance 

Manager samt Server and Application Monitor. 

 Larmfunktionalitet via e-post och SMS finns.  
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4.3.6 Leverantör 

Solarwinds Log & Event Manager blev utsedd till Challanger i Gartner’s rapport “Magic 

Quadrant for Security Information and Event Management” 4 

Solarwinds fokuserar på olika Performance Management- och Logghanterings-produkter. 

Därmed är det troligt att de kommer fortsätta tillhandahålla support för produkten. 

 

Pris - ca 90 000kr/100 noder per år  

                                              
4 http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1FJREY1&ct=130509&st=sb 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1FJREY1&ct=130509&st=sb
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5. Diskussion 

Våra slutsatser av  arbetet är att det finns många SIEM-produkter på marknaden. Många av 

produkterna är väldigt lika varandra i avseende på funktionalitet men kan skilja sig väldigt 

mycket vad gäller utseende, användarvänlighet, kapacitet och pris. 

5.1 Leverantörer 

När vi gjorde efterforskningar efter potentiella produkter att utvärdera märkte vi att de olika 

leverantörerna presenterar sina produkter på väldigt olika sätt. Vissa presenterar sina 

produkter på ett pedagogiskt och mycket informativt vis, medan andra döljer de viktiga 

specifikationerna bakom utdragna texter och djungelliknande hemsidor.  

Ett praktiskt exempel på det är en jämförelse mellan Solarwinds hemsida och BlackStratus 

hemsida. På Solarwinds hemsida presenteras information om deras produkter på ett sätt som 

inte kräver en lång läsning, utan de går rakt på sak och hänvisar sedan till djupare 

information. Tittar man istället på BlackStratus hemsida är det raka motsatsen. Man möts 

direkt av en skärm fylld av text och teknologiska termer utan relevanta specifikationer. Det 

krävs mer ansträngning för att navigera sig fram till den information man letar efter. 

Ett flertal leverantörer erbjuder även mycket dokumentation om produkterna samt 

videogenomgångar, medan andra leverantörer inte erbjuder särskilt mycket dokumentation 

överhuvudtaget. 

5.2 Planering och utförande 

En SIEM-applikation är ofta bred och innehåller mycket funktionalitet, och det kan ofta ta lite 

tid innan man är igång med sitt SIEM-system då installation och konfiguration ibland kan vara 

problematiska. Detta märktes då vi påbörjat utvärdering av ett flertal produkter som inte 

ingick i den slutgiltiga utvärderingen, men tvingats avsluta och byta produkt på grund av 

bristfällig dokumentation eller tekniska fel. Hade vi varit införstådda med detta redan från 

början hade vi direkt kunnat fatta beslutet att direkt utesluta NPMD-delen av arbetet. 
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Hade vi haft mer tid till arbetet hade vi även kunnat utvärdera produkter som Splunk och 

McAfee ESM, vilka egentligen var prioriterade men tyvärr fick sållas ut. Vi märkte ganska 

tidigt i fallet med Splunk att det skulle ta allt för lång tid att lära sig applikationen och valde 

därför att satsa på de mer användarvänliga alternativen. Som tidigare nämnts fick vi inte 

tillgång till en fungerande licens av McAfee ESM förrän i slutskedet av arbetet. När 

applikationen väl kom igång fick vi tekniska problem med systemet och i det skedet fanns 

inte tid till att börja felsöka. 
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6. Ordlista 

 PCI-DSS - Payment Card Industry Data Security Standard 

 SIEM - Security Information and Event Management 

 NPMD - Network Performance Monitoring & Diagnostics 

 VPN - Virtual Private Network 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Produkt 
Manage Engine Eventlog 

Analyzer 

Solarwinds Log & Event 

Manager 
BlackStratus Log Storm 

Pris ca 43 000kr / 200 noder ca 90 000kr / 100 noder ca 60 000kr 

Systemkrav 
400GB HDD, 4GB RAM, 

2.8GHz Xeon 

250GB HDD, 8GB RAM, 

3GHz CPU 
1TB HDD, 8GB RAM 

Operativ Windows/Linux/ESXi ESXi/Hyper-V ESXi 

Version Version 9.0 Build 9000 Version 5.7.0 Version 4.4.0.45 

Fördelar 

- Användarvänligt, enkelt att 

installera och använda 

- Mycket användarvänligt, 

enkel installation och 

användning 

- Användarvänligt, enkel 

användning och installation. 

 - Stor mängd färdiga 

rapportmallar. 

- System för incidenter och 

case 

 - Möjlighet att utföra 

åtgärder på noderna. 
- Bra sökfunktion 

Nackdelar 

- Funktionalitet - Kan inte se 

events som till exempel 

droppade paket i Windows 

Firewall. 

-Standalone-app för 

rapportering - borde ha 

integrerats i web-interfacet. 

 

-Funktionalitet via 

rullgardinsmenyer gör att 

vissa saker blir 

svåråtkomliga 

-Högt pris -Inga egna agenter, måste 

använda tredjepart. 

-Svårkonfigurerade regler 

Betyg Vikt  
  

Användarvänlighet 4 4 5 3,5 

Underhåll 3 2 4 2 

Sökfunktion 5 4 4 4 

Rapportering 5 3 3 3 

Andra egenskaper 2 1 3 1 

Leverantör 4 3 4 2 

Total poäng (Vikt * Poäng) 71 89 65 

 


